
Рахунки Місцевого бюджету для платників, зареєстрованих
в Покровській ДПІ  ГУ ДПС у  Дніпропетровській області
Одержувач - ГУК у Дніпропетровській області/ОТГ смт. Покровське
код ЄДРПОУ 37988155
Банк одержувача - Казначейство України (ЕАП)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

       Рахунок   Код                                 Назва

UA278999980333159340000004489 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді заробітної плати

UA148999980333179346000004489
11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

UA638999980333199342000004489 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж заробітна плата

UA338999980333129341000004489 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування

UA718999980333129338000004489 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не
підлягають обов’язковому декларуванню

UA818999980333109345000004489
11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або
щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується

(перераховується) згідно з Податковим кодексом України
UA568999980334129861000004489

11020201 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності(району або міста республіканського (в АРК) та обласного значення)

UA898999980334139806000004489

11020202

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної
власності(району у місті, міста районного значення, села, селища чи їх
об'єднань)

UA978999980314000502000004489
13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім  рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного користування)
UA368999980314040504000004489 13020200 Рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого

значення
UA218999980333159366000004489 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

загальнодержавного значення
UA788999980314050507000004489 13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

місцевого значення
UA948999980314000612000004489 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
UA758999980314050617000004489 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

фізичними особами,  які є власниками об’єктів житлової нерухомості
UA878999980334179811000004489 18010500 Земельний податок з юридичних осіб
UA938999980334149812000004489 18010600 Орендна плата з юридичних осіб
UA028999980334119813000004489 18010700 Земельний податок з фізичних осіб
UA388999980334159815000004489 18010900 Орендна плата з фізичних осіб
UA538999980314000531000004489 14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів
UA768999980314090512000004489 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості



UA828999980314060513000004489 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

UA818999980314020715000004489 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб
UA148999980314090716000004489 18011100 Транспортний податок з юридичних осіб
UA368999980314040698000004489 18050300 Єдиний податок з юридичний осіб
UA428999980314010699000004489 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
UA268999980314090664000004489

18050500
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

UA708999980333179362000004489 19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення

UA828999980333119364000004489
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

UA328999980314090541000004489
21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм
регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
UA388999980314060542000004489 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції
UA908999980334149825000004489 22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими

виробами
UA448999980334129816000004489 22013100 Плата за ліцензії на виробництво пального
UA428999980334169821000004489 22013200 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
UA548999980334109823000004489 22013300 Плата за ліцензії на право роздрібної  торгівлі пальним
UA418999980334129829000004489 22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального
UA368999980314070574000004489

31010200
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна,

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також
валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі


